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La kongresa komitato eldonis glumarkojn.
Ili estas belegaj. Mendu ilin tuj. La prezo estas po 5 frn. por 100 

markoj.
(Poŝtĉeko n 4071.03 de Marcel Troch. Plakkerstraat, 37. 

Oostende).

143



FlanJra li^o EspcrantisN
La membroj estas petataj ĉeesti la ligan kunvenon, kiu okazos 

en Gent, la 22-an. de Aprilo, matene je la 10a, en la ejo : «Georges» 
Cataloniestraat, 2.

Tagordo :
1. Régula elektado de Prezidanto, Vic-Prezidanto kaj Estrarano.
2. La Propagando en la gazetaro kaj aliloke.
3. Aliĝo de la grupoj Brugge, Edegem, Kortrijk.
4. Nia Jubilea Kongreso.
5. Diversajoj.

DETALA PROGRAMO DE LA OSTENDA KONGRESO
SABATE

Akceptejo : Kafejo : «Leono» Kapelostrato n” 90.
19a30 : Foriro al la «Granda Placo» kie okazos je la
20a Sonorilarkoncerto
21a Malfermo de la Kongreso, Kunveno de Flandra Ligo Es- 

perantista. Interkonatiĝa-kaj kabaredvespero kun helpo de la 
dancorhestro «La Samideanaj Boys» el Kortrijk en «Acht-Uren- 
Huis» (Ok-Horoj-Domo) Longastrato 64-68.

DIMANĈE
10a Diservo kun esperanta prediko de Lia Moŝto Pastro de 

Coene (Kunvenloko estas la «Granda Placo»).
11a Sekvantara iro al la urbodomo, kie okazos la oficiala ak- 

cepto de la kongresantoj. En la urbodomo jubilea konsido de Flan
dra Ligo Esperantista kaj Flandra Esperanto Instituto.

13a BanKedo en ejo «Ons Huis» (Nia Hejmo) Jozef II strato.
16a Komuna fotografado sur la ŝtuparo de la Banpalaco.
18a Esperantista festo. Koncerto, disdono de diplomoj al la 

laüreatoj de la ekzamenoj de Flandra Esperanto Instituto. (Sama 
ejo Ons Huis).

Poste promenadeto al la urba ĝardeno (Loka vidindaĵo estas 
la florhorloĝo).

21a Granda Balo kun unu el la plej famaj orhestroj el la urbo 
(Sama ejo Ons Huis).

LUNDE
10a Kunvenplaco de la kongresanoj estas la «Granda Placo» 

Poste vizito al la cefpreĝejo kaj antikva preĝejturo.
11a Vizito al la nova Banpalaco kaj Kursalo, fiŝisthaveno kaj

fiŝvendejo.
13a Komuna tagmanĝo en «Acht Uren Huis». (Ok-Horoj Do

mo) Longastrato 64-68.
14a30 Promenadeto sur la palisaro. ĉeesto de la forveturo de 

la postŝipo kun niaj anglaj Samedeanoj al Dover.
15a30 Ekskurso en plena maro dum unu horo. Foriro de la 

palisaro. (Ekskursa partoprenprezo estos 3,5 frn). Adiaüa vespero.
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MALFERMA LETERO AL ĈIU GRUPOJ DE NIA LIGO.

Kiam mi legas diversajn internaciajn gazetojn, mi ĝojas kon- 
stati la nomon de nia kara revuo, diskonigata en tiom da lande j.
Jen vera signe ke nia ligo laboras kaj ke ĝi estas ŝatata eĉ en ek- 
sterlando.

Sed, ĉu ĉiu grupo faris ĝis nun sian moralan devon por inde 
festi la 5-an en Oostende? Jen delikata demando por akurata 
respondo. ĉiaokaze, ni ĉiuj festos baldaŭ nian UNUAN jarkvinon!!

Devas okazi absolute, ke ni superas niajn 4 antaüajn reme- 
morindajn kongresojn, kaj ne UNU prezidanto de grupo aliĝinta 
aŭ ne, povas flankenresti al la nuna situacio, ke ĉiu komprenu 
sian grandan kaj seriozan taskon por enskribigi grandnombre al 
la marborda kongreso.

«Oostende» devas esti la kulmino, rilate al la enskriboj kaj 
rilate al la ĉeestantoj.

Mi konas grupon kiu nur 14 membrojn enhavas kaj kiu certe 
estos reprezentata per deko, jen rezultato! ĉu ankaü la aliaj gru- 
poj faros sian plej bonan eblon? Ni jam superis niajn alinaciajn 
kongresantojn en nombro, sed NUN precipe, ni devas superi ilin, 
kaj vole au nevole, ni montru per paca armeo al la marbordo ke ni 
laboras, ke ni vivas, kaj ke ni organizadas konstante kaj senlace.

Prezidantoj grupaj, al vi speciale mi adresas tiujn vortojn, 
varbu enskribojn tiun ĉi semajnon, laŭeble hodiaŭ ankoraü. Kiu 
jesas komprenas sian altan taskon, taras veran noblan indan 
agon! !

Bonvolu noti, vi ĉiuj kiuj legas tiujn simplajn liniojn, ke kon
greso estas ĉiam datreveno por revidi la geamikojn kiujn oni ne 
vidis dum tuta jaro, por aliaj ĝi estu stimulo al pli akra kaj obstina 
senlaca laboro. f

Antverpenanoj, oni atendas vin kun la plej granda 
nombro car vi devas okupi la unuan rangon! Vi Orientai — kaj 
Okcidentaj Flandroj, komparu ankaü vian kontingenton! Bra- 
bantanoj, marŝu antaüen kaj levu vin sur la piedfingroj kaj laste 
al la Linburganoj, al vi geamikoj de malproksime, eu ni havos la- 
plezuron saluti vin je inda nombro??

Kiam ne iu sed ĉiu sciu kion ili devas tari, ni agu amase soli- 
dare, ni levu nin unuanime, por defendi la verdan standardon al 
«Oostende», kaj tiam, vi, mi kaj ni ĉiuj kontentos pri la inda kon- 
kreta rezultato atingita.

Nur UNU devizo : Marbordo! Oostende! la 5a! La jubilea!!
Al tiuj linioj, mi aldonas grandan deziron, nome, eu alvenos 

malferma respondo favora al tiu malferma sincera demando? ĉu 
jes? Gratulojn kaj vivu la jubilea, la 5-a Esperanto Kongreso en 
Oostende.

GEDEBO.

La dua demando : Okazis festeno je la honoro de fama poeto. En- 
tuziasme la invititoj kriis : «Vivu nia poeto! Vivu nia poeto!» 
Kiam ili finis, ekstaris la poeto kaj demandis : «Sed de kio 
li devas vivi?»
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de Karel JONCKHEERE.

Ostendo estas la plej «homa» urbo de Belgujo, ĉar ĝi havas la 
duoblan karakteron de l’homo : sincera, naiva ekstere-turnita-kaj 
mistera, mallogika, la vizaĝo turnita sur internaj, fermitaj vizioj

Tie estas videbla 180" da tero : Anglaj parkoj, blankaj hote- 
loj el Kasablanka, fasadoj el la Hispana kaj Aüstria periodoj, 
antikvaj burgoj, similaj kiel profesoro Vercoullie, pafarko-societoj 
el la jaroj 1300 kaj bruligita preĝejo.

Tie kuŝas 180' da maro : por la ordinara popolo, tiom da mal- 
pleneco, manko de «io» — por la revemuloj, kontraüe, tiel muite 
da melankolio de l’malproksimoj, inspiro, senlimo.

Sur la limo de tiuj du regionoj kuŝas Ostendo de la ordinara 
turisto, la viro kiu deziras ripozi el sia urbo aŭ vilaĝo kaj kiu, krom 
bruligitan haüton ankaû volas kunporti la aromon de jodo kaj 
sekigitaj fiŝoj, la koloron de pijamoj kaj la muzikon de ĉevalvet- 
kursoj aü internaciaj najtingaloj.

Tiu regiono, aü pii bone dirite, tiu diametro inter tero kaj 
maro, etendiĝas trans la marbordon, la ekvatoron de Ostendo.

Estas la Kursalo kun ĝia orhestro kaj ĝia Hinduja ludĉam- 
brego; la Banpalaco kun ĝiaj Orientai kaj Karel de Groote-aj 
banoj; la rega teatro, kie dramo kaj ŝerco estas kantataj kiel la 
plej alta simbolo de l’vivo; la tri marbordoj kie la plej peza virino- 
Venuso, kaj la plej malfavora asekuristo fariĝas Apolo, la kajo 
kun la koloroj, la lingvo kaj la fiŝkaptistoj el la epoko de GillPs 
Beukels; la fiŝvendejo, kie Ensor estas serĉanta la perlamotajn 
koloroj n sur la dorsoj de skombroj, moruoj, ruĝaj marperkoj, 
mararaneoj kaj elektraj rajoj; la haveno kaj la dokoj, kiuj al vi 

.imagigas vojaĝi de Riga al Vera Cruz, de Brest al Surabajo; la 
lumturo, admona fingro Dia, laü Karel van den Oever; la fortikaĵo 
Napoleon en la dunoj, la ondanta brusto de Flandrujo.

Tio estas la publika Ostendo, lumigita de suno kaj astroj, kiun 
geknaboj rajtas vidi, kaj kiu en nia koro vekas la malnovan allo- 
gon de la Reĝino de l’marbanejoj, jam delonge famkonata, sed kiu 
ja  ĉiam june aspektas.

Nur tial ankoraü, la Reĝino rajtas reĝi je ŝajno; la epoko de 
la demokratio kaj la scienco deziras alian titolon. La iama estas 
konata, iom tro, kio estas danĝero por la vojaĝanta skeptikulo. ôi 
rememorigas al la desegnaĵoj de Mars kaj Chain, kiam «Culs de 
Paris «aü la malveraj postaĵoj estis la modo, kun la plenblovitaj 
manikoj, la «Manches à gigots».

La Reine des Plages !
Respektinde kuŝas pudro sur tiu nomo, kaj odoro de filikoj 

kaj violoj, per kiuj pretere sin iluzigas la maljunaj sinjorinoj.
Apude kusas Ostendo, la stranĝa, kun la kontrastoj, kun la 

sntikva nomo do, kaj tri novaj fontoj en ekspluatado, kun siaj 
Kubaj noktoj, kaj sia marbenado, siaj tre famaj pentristoj kaj 
nekcnataj literaturistoj, sia Van Iseghem-aleo kun la mil facetoj 
kaj la Maria-strateto, kie la geknaboj saltas de la unu al la alia



trotuaro, lumigita per unu-nura gaslanterno; kun sia florhorloĝo 
kaj sia profita sonorilaro, sia granda Internacia Premio de 700.000 
Fr. kaj sia tramo je 0.25 fr. po persono; sia fortega Swimming 
Klubo kaj siaj fiŝkaptistoj, el kiuj eĉ ne dek povas naĝi, sia alta 
aristokrata mardigo kaj sia Breughel-a popolo, svarmanta kaj o, 
Ostendo, la urbo de la sablo kaj la akvo, la dezerto en la medi- 
teranea maro.

Araneo de l’Internacia Trafiko kun longaj piedegoj al Brin- 
disi, Stambul kaj Vladivostok: en- kaj eliro de la surmara tunelo 
al Britujo; marbanejo, kiu vivas en la melankolio de la Flandraj 
fratoj de «Loti’s Yves», oazo por la Eöropa aerveturado; forirloko 
de aütomobilrallyes; plej bela ripozejo de Belgujo por tiuj, kiuj 
vojaĝas piede au ĉevale...

Himno je Ostendo? Ho! urbo sen Marnix Gysen...
Kaj por fini, Ostendo, Atlanta reĝino, fariĝas Ostendofontoj 

kaj dank’ al la Kvina Flandra Esperanto Kongreso, fonto da enspe- 
zoj por ĉiuj malriĉaj Ostendanoj. Je tiu espero ni volas vivi.

El «Toerisme» organo de la Flandra Turisma Ligo.
TRADUKIS JAN ROELANDTS.

Internacia Esperantista Laborkom- 
unumo por Senalkohola Kulturo.

Per akvo kontraü Ia alkoholo.
Parsival-puto en la Viena arbaro.

En Viano ekzistas «Unuiĝo por kulturado de fontoj.» celanta 
konstrui, resp. ripari putojn en la ĉlrkaŭajo de Wien, (la bela 
Viena arbaro,) por tiamaniere, prezentante al la multaj migrantoj, 
bonan, fresan akvon, samtempe malrekte efiki kontraü la alko- 
holtrinkado, resp. la trinkkutimoj. Ankaŭ êi tiunjaron, nova tia 
puto estis finfarita, (grandparte helpe de idealaj, oferemaj senla- 
boruloj, sub gvidado de Inĝ. Schamahek) kaj solene inaügurita 
dimanêe, la 22-an de Oktobro 1933. Kunagis êe la soleno i.a. (sen- 
page) la «kornista kvartcto de la ŝtata opero» kaj orkestro de la 
ofieistoj de la «Viena Nacio-Faklerneja konsilantaro». Parolis re- 
prezentantoj de la proksima vilaĝa komunumo Laab a. W., la pa- 
rohestro kiel reprenzentanto de la landa lerneja konsilantaro, dele- 
gitoj de la Bontemplanoj, ligo de laboristaj abstinuloj, unuiĝo de 
vivreformuloj k. t. p. ĉeestis ankaŭ geesperantistoj kun verdstelaj 
flagoj. La prezidanto de nomita unuiĝo : Inĝ. Schamanek estas 
filo de la konata malnova espéranto pioniro (kaj membro de la 
stata ekzamenkomisiono por Esperanto en Aüstrio) dir. Schama
nek, kiu, malgraü sia aĝo de 75 jaroj, vigie ĉeestis la imponan so- 
lenon, estante ankaŭ abstinulo kaj pioniro do ankaü sur tiu kam- 
po. La afero certe estas imitinda ankafi por aliaj regionoj kaj lan- 
doj, konstrui putoin, helpi per akvo kontraü la alkoholo. Estas nur



dezirinde, ke iu el la nove konstruotaj putoj estu nomata «Espe- 
ranto-puto».

La akvo bona estas,
Ni ĝin hodiaŭ festas,
Èn bela Di-natur’
Per gaja inaügur’

Delegito : S-ano Fernand 
Brugge.

Roose

De nova put’ arbara.
Trinkaĵo ĝia klara 
Al migrantaro de Vieno 
Ĝi estu refreŝiga beno!

W. MUDRAK. (Wien) 
(studento) Oude Oentweg, 3,

la » ta n  v erten a v i ®

Farmisto «laborante sur sia bieno rimarkis nigrajn, dikajn 
nubojn en okcidento kaj singarde li jungis siajn ĉevalojn kaj ra- 
pidigis hejmen, antaü ol la ŝtormo surprizus ilin.

Intervoje li renkontis kompanion, kredeble urbanoj, kiuj an- 
kaü pro la alvenanta ŝtormo, rapide marŝis vilaĝen, kaj helpema 
ĝin invitis sur sia veturilo. Tre dankema ili akceptis. Flanke de li, 
juna dekjara knabo sidis sur la konduksido,

Kurioze la fermisto jam kelkfoje kaj ŝteleme malantaüen ri- 
gardis kaj aüdante tian civilizitan konversacion sin demandis kiuj 
estis tiu maljuna sinjoro kaj sinjorino kaj tiu junulo kun tiu gaja 
fraülino : eble la grafa familio de la najbara vilaĝo? Ju pli li pen- 
sis, despli li iĝis kurioza kaj fine demandis al la knabo kiu tre na
ture respondis ke la sinjoro kun la blanka barbo estis la reĝo. La 
reĝo! «ĉu reĝoj piede marŝus meze la kampoj?» Li estis tute miri- 
gita. «Kaj la sinjorino amiketo?» «Estas la reĝino, sinjoro». Ne tiu 
povas esti vera — aŭ ĉu tiu fiknabo pensis ke li kredis tiajn ab- 
surdoĵn diraĵojn? Kolere li batis la ĉevalojn. «Sed din^, li denove 
demandis, « kiu estas tiu juna sinjoro kaj sinjorino?» «Nu, la ju
nulo estas la kronprinco kaj la fraülino estas mia fratino.» «Mo- 
kema knabo» pensis la fermisto.

«Vi certe ne plu havos la plezuron respondi al miaj demandoj 
per tiaj mensogoj. Urbanoj ĉiam kredas ke ni, farmistoj, estas 
ridindaj ! »

Forveturante li iĝis venĝema kaj fine li diris al la knabo : 
«Sed, amiketo mia, eu vi scias kiu mi estas?...» La okuloj de la 
knabo estis demandaj signoj. «Mi, mi estas Dio Patro!» kaj triom
fante li ridis. Jos. Van Deun-Jespers.

En Antverpeno mortis la 12-an de marto 1934, post mallonga 
malsano necesiginta hirurgian operacion, Sinjoro Frans Schoofs, 
ĉefdelegito de la Un,versala Esperanto-Asocio.

Al la funebrantaj edzino kaj familianoj, Flandra Ligo Espe- 
rantista prezentas siajn plej sincerajn kondolencojn.
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I l iincnej
Ekzamenoj pri simpla-kaj supera kapableco okazos en Meche- 

len la 15-an de Aprilo, en la urba lernejo Louisastraat, je la 10-a 
matene.

Partoprenos la lernantoj el Mechelen kaj Brussel. La urbo Me- 
chelen estas favore lokita se personoj el Antverpeno, Aarschot aù 
Leuven dezirus partopreni.

«

Nenio pli kara ol oro 
trovebla ekzistas sur ter’; 
sed estas pli granda trezoro 
filet’, mia tuta esper’ !

Li dormas sur silka kunseno. 
Mi dirus ke freŝruĝa roz’ 
invitas, je bêla mateno 
al dolĉa. bonfara ripoz’.

Mi sentas la varman elspiron 
de 1’ blonda, feliĉa etui’, 
kaj ne kontraüstaras deziron, 
lin kisi sur ĉiu okul’.

Pli kara ol ĉiu trezoro 
trovebla sur tiu-ci ter’, 
nur estas la patra honoro 
kun filo, tutgranda esper’ ! !

Juul Karnas.

I

2 6 - A  U N I V E R S A L A  
K O  N G  R E S O  D E ESPERANTO

« - I l  AŬGUSTO

Belegaj glumarkoj de la 
kongreso estas eldonitaj.

Prezo por 20 markoj Sved kr. 
0,50 aü 2 respondkuponoj 

Havelblaj ĉe

Loka Kongresa Komitato.
Fredsgatan, 4. Stockholm.

S-ro F. Ellersiek organizas nemultekostan karavanon al la 
kongreso de Stockholm, kun Kolonjo kiel elirpunkto.

Ankaû organizos karavanon S-ro Telling el Rotterdam.
Ambaü karavanoj estas favoraj por la Flandraj samideanoj 

kiuj intencas ĉeesti la internacian kongreson.

ClatiiUj
Al Sinjorino kaj Sinjoro Hugghe de la mehlena grupo okaze de 

la naskiĝo de fileto : Karel. Koregajn gratulojn.
----------o----------

Al Sinjoro Corthals prezidanto de «Esperanta stelo» el.Lede kaj 
estiminda edzino okaze de la naskiĝo de la 8-a. (OKA) infano.

Plej koregajn gratulojn al la kuraĝa familio.
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Petro Palo siclis antaü sia skribotablo en la loĝoĉambro. Li 
sidis sendecide antaö centkvaidektri portretoj de pli aü malpli 
belaj knabinoj, antaü centkvardektri amleteroj...

Jen... li ankaü riskis paroli pri krizo!
Jes, por respondi centkvardektri leterojn, tiam oni dirus es

tas krizo» sed. kiam oni estas ricevinta centkvardektri amleterojn, 
de centkvardektri junaj knabinoj, oni ne povas paroli pri krizo... 
ho ne!

Krizo por la amo? Ho vi! éu ne estas la amo kiu venkas la 
mondon? Ne por | i  estas krizo!

Ekzistas aliaj «esperantistoj» (kiuj esperis) skribintaj leterojn 
por povi «ami» sed... estas krizo... pli ol krizo.

Ili estis, (estas?) atendantaj leterojn, ĉarmajn leterojn, sed 
vane.

Ankaü ili ne estis (estas?) povantaj dormi, dum multaj nok- 
toj, sed ne pro la «gaja espero» (kiu savas) sed pro ĉagreno!

Esperu Peskadoro, esperu Alkostio, kaj vi Teodoro ne males- 
peru! Ekvidu : la Oriento tagiĝos, kaj baldaü estos tago... por 
reesperi... reatendi... leterojn de belaj fraulinoj, kiuj ne volas 
skribi ! !

Estis krizo... estas krizo... estos ĉiam krizo!

UTRECHT A ESPER ANTISTO eldonis dum januaro 1934 sian 
adiaöan numeron. Dum 9 jaroj ĝi régulé aperis. Ni ne diras 
«Adiaŭ... sed «Ĝis baldaŭa revido!» Flandraj Esperantistoj, pri- 
pensu ke la sama sorto iam povus trafi vian revuon. Tial, necesas 
ke vi subtenu ĝin.

LA KRITIKA OBSERVANTO estas revuo direktita al tutmon- 
da publiko kaj tial servigas al si la esperantan lingvon. Ĝi celas 
utiligi sin por la progreso de la tutmonda laborista movado per la 
lojala kaj objektiva kritiko pri la bazoj kaj taktikoj de la divers- 
tendencaj laboristaj organizoj. Ĝi konsideras la unuigon de la tut
monda proletariaro, manlabora kaj intelekta, kiel antaŭkondiĉon 
de ĉiu plua progreso en la direkto de plena emancipiĝo el la eks- 
pluatista. jugo. Ĝi volas esti la tribuno de ĉiuj homoj serioze kaj 
sincere serĉantaj la eliron el la malforta situacio de la ekspluatita 
klaso kaj ĝiaj organizoj. Ĝi elmontras kaj disvolas la principojn de 
racia politiko kaj sendogme ekzamenas la faktojn, kiujn konigas 
al ni la historio.

Intenco kaj volo de La Kritika Observanto estas intenco kaj 
volo de .ĉiuj proletaroj, de ĉiuj amikoj de justeco kaj libereco.

NOVA ZAMENHOFSTRATO. La urbkonsilantaro de Innsbruck 
ĉefurbo de Tirolio. decidis la 25. de oktobro, nomi straton «Dr.

Kap.
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Zam enhofstrasseK oran gratulon kaj dankon al la urbestro, s-ro 
Fischer.

LA 19-a KONGRESO de la Federacio de laboristaj Esperantis- 
toj (en la regiono de la nederlanda lingvo) okazos la 1 -an kaj la 
2-an. de aprilo 1934 en la «Bondsgebouw»- Ommegaçckstraat, 49 en 
Antverpeno.

La Franca nacia kongreso de Esperanto okazos en Bordeaux, 
je Pentekosto 1934.

Adreso de la komitato : rue de Lyon, 25, Bordeaux.
----------o----------

En «Heroldo de Esperanto.; aperis alvoko de S-ro Wannek. 
eksprezidanto de Aüstria Esp. Asocio, favore al la unuigo de la 
ĉefaj organoj.

S-ro Wannek proponas al kunfandiĝon de la revuo «Esperan
to» kaj de la gazeto «Heroldo».

Samsence skribis S-ro J. Baghy, sub titolo : «Nur unu oficialan 
organon!».

Ankaü ni konsentas ke ne unu el ambaù gazetoj kontentigas 
la leganton. Tamen ne kulpas sole la divido sed samgrade ia man- 
ko je ĵurnalista talento. Ne sufiĉas plenigi gaze ton per ĉiuspeca 
teksto, necesas precipe elektuĝin varia.

Aperis la unua numero de «Nia Gazeto», monata eldono de : 
l’Eclaireur de Nice et du Sud-Est; direktoro : Georges Avril.

La gvidontoj de la projektata «Esperanto-Heroldo» utile 
trastudus la formon de «Nia Gazeto».

----------o----------
«Esperanto-Centro Itala> organizas sepan turistan karavanon, 

okaze de la X lX -a Itala Nacia Kongreso de Esperanto, en Milano.
La programo mencias programajn, libervolajn kaj eksterpro- 

gramajn ekskursojn, kun distanco de 3490 kilometrojn.
Détala programo estas havebla ĉe E.C.I., Galleria Vittorio 

Emanuele, 92, Milano.
----------o----------

Esperanto-Kurso okazas ĉiusabate je la 6-a ĝis la 7-a vespere 
en la mondpalaco, Parc Cinquantenaire 11. La kurso estas senpo- 
ge. Gvidantino : Erna Rieckmann-Sindhwad.

----------o----------
Aperis la februara numero la «Literatura Mondo», kun la sen- 

paga suplemento : «Lingvo-Libro», kvaronjara recenzgazeto. «L.- 
L.» estas sendata senpage al la abonantoj de Literatura Mondo 
kaj al la AELA-membroj ; ĝi estas aparte aĉetebla por 60 centimoj.

La unua numero enhavas intervjuon kun L. Kôksny, redakto- 
ro de la «Enciklopedio de Esperanto». Pro abunda materialo eliros 
du ampleksaj volumoj; la unua post kelkaj semajnoj, la dua prok- 
simume ses semajnojn post la unua.

La Enciklopedio estos la plej granda esperanto-verko de la 
lastaj jaroj kaj kostos post apero minimume 30 svisaj îranko.i. 
Membroj de AELA 1934, rajtos aĉeti unu ekzempleron por la pre- 
zo de 14 sv. fr.



9.a  IFraiIiîaj J e  la  i in u i  K u r »0
de POL VARENS»

Franĉjo Kiero fervore lernis Esperanton, tamen li ankoraü pli 
fervore amis fraülinon najtingal.

Ambaü por la unua fojo sekvis la kurson de la loka grupo.
Ek de la unua leciono Franêjo Kiero rimarkis fraülinon Naj

tingal, kiun li tamen ne konis antaüe. La knabino, dudekjara kaj 
tre vigla, kvankam ne tre eleganta, tamen senkonscie ekfarigis la 
amon en la koro de nia heroo. Li klopodis ekrilati kun la por li tiel 
simpatia fraùlino, kiu tamen restis tre sin rezervanta.

Post kelkaj semajnoj la amanto kuraĝis skribi la jenan leteron 
al sia belulino, en kiu li rakontis la historion de sia amo kaj pru- 
vis la taügecon de Esperanto en amaj aferoj, kvankam kompre- 
neble la stilo ne ankoraü estis tre riêa :

«Kara Fraùlino,
«Nia profe^oro lernis al ni ke Esperanto precipe celas al inter- 

fratigo de homoj, do ankaù de viroj kaj virinoj. Tio devas esti 
granda vero, car jam de la unua leciono mia koro deziris inter- 
fratigi kun la via. Mi amas Vin freneze.

«Kiam mi leviĝas frue matene, antaù ke mi iras al la oficejo 
mi pasas prêter via hejmo, kaj pensas : «Tie donnas sin, kiun mi 
amas tiel freneze.»

«Kiam mi je tagmezo havas duonhoron da libertempo mi fre
neze kuras al via strato, sed ne vidas Vin. O! Ve!

Kiam vespere mi iras al balo, al teatro, al kafejo, êiam mi 
freneze serêas sed ne trovas Vin... O, Ve!

"Kiam fine je meznokto mi malesperas vidi Vin, mi denove ku- 
regas al via hejmo. Mi staras antaù via fenestro, kaj freneze pé
tas : «O Karulino, venu... Lasu min eniri por ke por ĉiam mi amus 
Vin...»

«Sed Vi ne alvenas... O Ve!
«Diru min, kara Fraùlino, kiam mia revo realigos.»

Via Franêjo Kiero,
Kiu freneze amas Vin»

La sekvontan tagon nia heroo ricevis tiun klarstilan, mallon- 
gan leteron, kiu pruvis ke ankaù la lernantino komprenis la sig- 
nifon de sufiksoj :

«Mia hejmo ne estas frenez-ul-ej-o!»

La komponisto Johannes Brams ne povis toleri Richard 
Wagner, kaj kiam oni demandis al li sian opinion, li respondis 
mallaùdante : «Wagner, nuksrompilo.»

Iam kiam fraùlino, (ŝi faris tion por turmenti Brams,) ludis 
la «Walkurenrit» de Wagner, demandis la komponisto : «Fraùli- 
neto, kiom da jaroj vi havas?» «Mi estos baldaù 17» «Mi jam pen- 
sis» ridis Brams, «tiun kuradon oni ne kapablas sen pulmoj êe- 
valaj.»
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Inlcrnasiaa ^en feiren ce
«Esperanto en la lernejon kaj la praktikon.»

19.—24. de majo 1934.

Adreso : Internacia Konferenco, Wien, Neue Burg.
Kotizo : Svls. fr. 12.— aŭ aüst. §. 20.—, por kio vi ricevos ra- 

baton sur niaj fervojoj, enirbiletojn por Solena Malfermo en la 
Parlamentejo, al la festprezentado en Staatsoperejo (La Vesperto) 
por vizito de la ĉambraro en la imperiestra kastelo, por la ves- 
peraranĝoj ktp.

Poŝtŝparkasa konto aŭstria : B 190.946.
Telegramadresso : Esperantokonferenco Wien.
Vizo : Senpaga por ĉiuj konferencanoj, escepte por anoj de 

USSR kaj senŝtatanoi. Valida pasporto sufiĉas.
Al la Germana Registaro ni faris pere de la Germana Amba- 

sadorejo en Wien petskribon, por ke la registraro permesu la par- 
toprenon en la Konferenco sen pago de 1000 M-imposto.

Samtempe ni faris petskribon al la Pola Registaro ankaû pere 
de la Pola Ambasadorejo en Vieno, por ke la Registaro malaltigu 
la imposton por vojaĝo eksterlanden por la konferencanoj.

Malferma Solenaĵo okazos en la Parlamentejo, kiun nia Kan- 
celiero disponigis al la Konferenco; ĝis nun la Parlamentejo nui 
entute dufoje estis disponigita por solenaĵoj.

«Katholischer Schulverein», t. e. «Unio por la katolika ler- 
nejo» de Aŭstrio aranĝos kun helpo de Katolika Unio Esp. en Wien 
la 20. de majo Diservon kun Esperanto prediko kaj kantoj, antaù 
la solena malfermo de la Konferenco. Certe partoprenos en la Di- 
servo niaj aüstriaj eminentuloj La ĝeneraldirektoro de Kat. Schul
verein d-ro Brunauer nun lernas esperanton kaj faros prelegon pri 
«Esperanto kaj la katolika lernejo».

Certe interesos vin, ke gravaj sip-kompanioj kiel Cunard Line, 
Red star Line, White Star Line kaj Norddeutscher Lloyd deziras 
fari propagandon por la Konferenco!

Multaj invitleteroj en dek lingvoj jam foriris en la mondon. 
Sendu al ni adresojn de invitotaj instancoj kaj gravaj personoj. 
Sed ankaŭ mem instigu ĉiujn laü la temo de la Konferenco inte- 
resigotajn instancojn, korporaciojn, firmojn, eminentulojn ktp, al 
aliĝo en la Konferenco kaj al delego de reprezentantoj, kiuj estu 
plej bone esperantistoj ! Se ili ne sendos delegitojn, ili certe aliĝu 
kaj sendu krome konsentleterojn. Tiam ni povos illin noti en la 
eldonota Konferenclibro!

Alvenis jam aro da aliĝoj el Aŭstrio kaj el diversaj landoj.
Parolontoj pri diversaj temoj jam anoncis sin. Tiajn sinanon- 

cojn kun aldono de la manuskripto pri la farota prelego oni sendu 
al ni en la gepatra lingvo de la parolonto kun espéranto traduko.

Grave : La unuaj aliĝintoj ricevos la pli bonajn sidlokojn en 
la opéréjo por la festprezentado!

Ne hezitu. sed laboru kaj tuj anoncu vin! La tempo urĝas!
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INTERNACIA SUPERA SKRIBA- ESPERANTO- KURSO

La Intcmacia Supera Skriba Esperanto-Kurso, eldonita de ia 
Esperantc-Instituto «Isosek» estas fariĝinta granda sukceso. 
«Isosek» estas la unua kaj sola vere internacia kurso. La fakto, ke 
«Isosek» jam nun ekzistas en 15 landoj de Eüropo, estas pruvo pri 
la taügeco de nia kurso. Plie ni havas kursanojn en ĉinlando. Ja- 
panujo, Usono, Sud-Ameriko, Afriko kaj Aüstralio.

La celoj de nia kurso estas i.a. jenaj :
le Perfektigi la lingvon kaj stilon de tiuj, kiuj jam lernis Es- 

peranton per elementaj lernolibroj aü en kursoj por komencantoj, 
ekzemple la Cseh—kursoj.

2e Prepari progresintajn lernantojn al ekzameno por Esperan- 
to-instruisto aü kursgvidanto.

3e Intemaciigi la lingvon kaj stilon de niaj kursanoj. Tio es
tas nepre necesa por sciantoj de tutmonda, internacia lingvo.

4e Krei per nia gazeto «Nia Tnformilo» amikan ligilon inter 
ciuj niaj diverslandaj kursanoj kunlaborantoj, direktoroj-instru- 
antoj kaj abonantoj.

Por ciu lando ni havas specialan direktoron, kiu prizorgas la 
interesojn de kursanoj el sia lando. Li donas êiujn informojn kaj 
kcnsilojn, korektas la taskojn, enkasigas la kotizojn ktp.

Por intemaciigi la stilon de niaj kursanoj, ni aplikas jenan 
interesan metodon : Niaj direktoroj korektas laüvice la Esperanto- 
ellaborajojn (verketojn pri iu temo), tiel, ke oni havas por ĉiu 
ellaborajo alian fremdlandan korektanton. ci tiu metodo estas ne 
nur tre interesa, sed ankaü nepre bonefika. Oni ne restas nacia- 
Esperantisto, sed fariĝas vere perfekta internacia Esperantisto, 
kies lingvon oni ĉie facile komprenas!

D-ro P. Corret, Akademiano, Versailles, skribis al ni pri tio i.a. 
jenon :

«Samlingvanoj facile ne rimarkas «naciajn» erarojn, sed al 
alilingvanoj ili tuj «pikas la okulojn». Tial estas tre laüdinda ini- 
ciato korektigi de alilingvanoj la taskojn de Esperanto-kurso. Tio 
estas plej bona rimedo por eviti tendencon al nacia dialektiĝo, ne 
facile observeblan, kiam iuj lingvanoj skribas Esperanton por siaj 
samlingvanoj».

La partoprenado al tiu internacia korektado estas tre mal- 
multe kosta. Oni povas aĉeti por tiu celo t.n. korektadkuponojn, 
kiuj kostas nur po 0.40 ned. guld. (kvardek ned. cendoj) aü egal- 
valoro. Tiu sumo enhavas la afrankon por resendo, do oni ne be- 
zonas enmeti postan respondkuponon. La kuponoj estas haveblai 
ce la direktoroj. Ili estas nur por kursanoj de Isosek kaj valoras 
por nedifinita tempo.

La tuta kurso estas reviziita kaj korektita de D-ro Walter 
Lippmann kaj S-ro Max Butin.

La Centra Oficejo de la Esperanto-Instituto «Isosek» sidas en 
Heerlen, Nederlando, Tempsstraat 6.

La kurso daüras unu jaron. ô i konsistas el 24 tre ampleksaj



dusemajnaj presitaj lecionoj. ĉiu leciono ampleksas dek pagojn! 
Dufoje en la monato (la 1-an kaj 15an) ni sendas lecionon. éiu, kiu 
kapablas legi Esp. tekston kaj scias la elementan gramatikon, po- 
vas aliĝi. Ankaŭ por eks-Cseh-kursanoj, kiuj ja  bezonas daürigan 
kurson estas Isosek la plej taüga perfektigilo.

Ni aranĝis la kurson tiel, ke ne nepre necese estas aceti ii- 
brojn, kvankam aĉetado de unu aü du literaturaj verkoj estas tre 
rekomendinda. Sed pri tio la kurso pli detale informos vin.

Informigu vin pri la kotizo k.p.t. al la supre menciita adreso.

i n t  « b* m i
AALST. — PIONIRO. — Dum la lastaj semajnoj niaj anoj pii 

multnombre venis al la kunvenoj. Por la elektado eĉ ĉeestis pli 
ol 20 membroj : kvankam S-ro Calloens, en letero, kiu nur alvenis 
post la elektado, sin deklaris ne esti kandidato, oni reeiektis lin 
kiel prezidanton. Kiel kasistinon oni elektis F-inon Geeroms an- 
stataü S-ro Pevernagie, kaj S-ro De Munck fariĝas estrarano an- 
stataü S-ro Delkorte.

car nia prezidanto pro malsano kaj laborego ne povas ĉeesti ia 
kunvenon S-ro Neirinckx proponis intertempe estri la grupon kaj 
nia Vic-prezidantino f-ino Verschooris havigis al ni kantojn kan- 
totajn dum la kongreso, ni nun vigie lernas tiujn kantojn.ciumer- 
krede.

ANTWERPEN. — FLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA. — 
La 17-an de februarp okazis en nia ejo, gaja mitulfesto al kiu an- 
kaŭ ĉeestis la gemembroj de la mandolingrupo «Risoluto» Dum la 
vespero, inter mitulmanĝado, rakontoj kaj kantoj, ni estis tiel fe- 
liĉaj rikolti 25 frn. kiel subtenon por la revuo. Ni kantas jam la 
novan kanteton, kiu superos, dum la kongreso, la sukseson de «Sub 
signo de la nova lun’» La titolo? Sajnas ke estas sekreto, dum Pen- 
tekosto, ĉiuj kantos gin en Ostendo, car la «Flandrema» estos tie, 
eu ne!

BRUGGE. — KATOLIKA JUNULARA ESPERANTO GRUPO. — 
Depost nun ni kunvenas ĉiu du semajne en nia ejo por la seriozaj, 
devigaj kunvenoj. Por ebligi niajn membrojn praktike uzi Espe- 
ranton, ni iras la aliajn sabatojn al la hejmo de iu membro. Tiam 
ni kantas, deklamas, taras esperantajn ludojn k.t.p. Bonega kan- 
tisto pruviĝis esti kamarado Roger. Tiuj amuzaj vesperoj ne estas 
devigaj. Dum ĉiu tiel nomata «serioza* kunveno, la profesoro kla- 
rigas literaturaĵojn kiel «La vojo — Ho, mia kor’ — Esperantujo> 
k.t.p. Notu bone ke ĉiuj kunvenoj okazas nur esperantlingve. La 
24-an de februaro ni taris i.a. la prelegon de la grava artikolo, kiu 
aperis en «Heroldo» : Esperanto, ĉu ludo aü kulturfaktoro. La 
10-an. de marto, la konsilanto parolis pri Dro L. L. Zamenhof.

,BRUSSEL. — N.E.L.E. — La subvencio, kiun ni akiris, ebligis al 
ni pliriĉigi nian bibliotekon per, i.a., jenaj valoraj libroj : La Leo- 
no de Flandrujo, Pallieter kaj Groot Woordenboek Van Straaten

En kunlaboro kun la grupo «La Estonto» el Mechelen, nia 
grupo organizos, kiel ĉiujare, Esperanto-ekzamenon. Nia kurso
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claŭre bone funkcias, la plej entuziasmaj kursanoj jam aniĝis al 
nia grupo kaj abonis nian revuon.

EDEGEM. — NIA IDEALO. — Ni sciigas al ĉiuj samideanoj ke 
la grupo aranĝos je la komenco de Junio 1934, novan kurson, gvi- 
datan de Sinjoro H. Vermuyten el Antverpeno.

La necesa propagando por tiu kurso estos farata tiel efike kiel 
ebie. En la proksima numero, ni fiksos la ĝustan tagon kiam la 
kurso komenciĝos.

KORTRIJK. — ESPERANTIST A GRUPO. — La biblioteko nun 
estas en la grupejo kaj ne plu ce la bibliotekisto; per abono al 
AELA ĝi pliriĉiĝis je pluraj volumoj. La nova aranĝo certe kon- 
tentigos ciujn membrojn kaj instigos al plia legado.

La kunveno de la 7-an de marto elektis preskaü ununanime 
S-on A. Vermeulen por funkcii kiel prezidanton de la venonta 
generala kunveno. Tiel ni elektos ĉiumonate novan prezidanton 
kiu devos prizorgi la vesperan programon; por êiu kunveno ni ŝan- 
gos je prezidanto, kiu povas aranĝi programon laŭplaĉe.

LEDE. — ESPERANTO STELO. — La kurso finiĝis en favoraj 
kondiĉoj : pli ol 20 lernantoj finsekvis gin kaj kelkaj lernantoj 
estis jam tiel lertaj ke ili kapablis anstataùi la kursgvidanton, 
nian ligprezidanton, dum lia malsano. Speciale F-ino De Cremer 
méritas nian dankon pro la veraj interesaj «interludoj», kiujn si 
havigis al ni. Ni nun klopodu per nia grupo krei esperantan cen- 
tron en nia komunumo kaj disradiigi nian movadon en la ĉir- 
kaŭajn vilaĝojn. «Esperanto Stelo» ne malesperas!

LICHTERVELDE. — La kurso finita antaü kelkaj semajnoj 
havigis sufiĉan grandan nombron da fingekursanoj (20 ĝ. 25). 
Perfektigaj kunvenoj nuntempe okazas sub gvidado de ruselara 
esperantisto, atendante la momenton kiam kapabla samideano 
anstataüos lin en la gvida laboro.

La kunvenaj horoj pleniĝas per parolaj ekzercoj, tradukoj, 
ludetoj, ankaü ne mankas la kantado.

Kelkaj gemembroj vizitis la jarfeston de ruselara esperantista 
grupo, kaj jam ŝatus organizi tiuspecan en nia grupo.

MECHELEN. — LA ESTONTO. — Sekve al la malmultnombra 
ĉeestado de la semajnaj kunvenoj ni nur la unuan Vendredon de 
la monata okazgios ĝeneralan kunvenon en la etaĝa salono de la ur- 
ba biblioteko.

La aliaj Vendredoj ni denove iros al la hejmo de nia prezi
danto, kie ankaü la atmosfero estas certe pli hejma. La estraro 
esperas ke la membroj, speciale la membrinoj, komprenos ke por 
iĝi bonaj Esperantist(in)oj necesas ankaü praktika laboro.

La programo de la monato en nia informa bulteno sufiĉe 
pruvos ke la kunvenoj estos interesaj kaj gajaj...

«Kiu nun reaüdos min?
Holla-hi, holla ho!»
OUDENAARDE. — «AL PACO». — Nia kerno estas plenviva, 

dank’ al la ŝanĝo de la estraro. Nia grupo kunvenas nun regule 
ĉiun unuan kaj trian lundon en nia kunvenejo «Duc de Brabant* 
Gr. Markt, kien ankaü ĉiuj eventualaj korespondaĵoj rilate al la 
movado, ĉu en-aü kluba, naciaj au internaciaj estos forsendotaj.
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La grupeto baldaŭ iĝos grupo, kaj jen malgranda fakto : ni venos 
al Oostende laüeble kun 10 gesamideanoj, malgraü ke la nombro 
de gemembroj nur estas 12 .

RONSE. — LA PACA STELO. — La monato : «Aprilo» estas 
nova periodo de laboro por la Pacaj Gestelanojn ĉar, novajn kantojn 
oni lernas kun la celo disaiidigi ilin dum la baldaüaj ekskursoj. En 
la mezo de la nuna monato oni daŭrigas nian êiam pli interesan 
tradukon de «La Filosofo de Haagem» kaj fine al la tagordo venos 
la tutan ripetadon de la kurso, komplete en Esperanto kun diver- 
saj interesaj detaloj. Tre verŝajne oni faros nian UNUAN ekskur- 
son diskonigotan al la gemembroj. Rilate la 5a jubelea kongreso, 
ni jam atingis PLI ol dekduo da partoprenontoj, jen ĉiama kres- 
kado ĉiujara. La lastan merkredon, la estraro diskutos pliajn inter- 
najn punktojn por pli grava movado. Nia biblioteko jam enhavas 
belegajn verkojn kaj preskaŭ ĉiusemajne ĝi pliriĉiĝas.

ROESELARE. — RUSELARA ESPERANTISTA GRUPO. — Di- 
versflanke aŭdiĝis aprobaj vortoj pri la dua jarfesto de R.E.G. 
okazinta la 1 1 -an de februaro.

La programo zorgeme elektita de la Reg-estraro nepre garan
t i s  la bonsukceson. La festanta Reg-anaro ĝoje akceptis amikojn 
el Lichtervelde, Brugge, Kortrijk kaj Harelbeke.

Post hora kantado de la himno esperanta, la prezidanto bon- 
vene salutis la kunvenintojn. Salutis ankaŭ nia bruĝa amiko s-ro 
G. Mestdagh, kaj s-ro Doornaert nome la kortrejka grupo.

Sinsekve ĉiuj programnumeroj plenumiĝis. Pro dankemo estu 
citataj la talentaj deklamoj kaj kantoj diversaj de nia samideano 
s-ro W. Denys, vere sperta humoristo. S-ro Jef de Coster havigis 
al ni same kiel dum la pasintjara festo bonege prizoritajn deklam- 
numerojn.

Fraülino Simonne Lamote, akompanita forte-piane de f-ino 
Maria Verstraete impresis kantante la — Serenadon — de Fr. 
Schubert. Fininte, la aüskultantoj aklame petis la refojan kanta- 
don.

La korespondnumero ekkomenciĝis dum la manĝeto kaj havi- 
gis Ĉ. 350 kartojn kiuj laütlegataj vekis dum pli ol unu horo sen- 
cesan bonhumoron kaj ridon. La surpriza lotumado ankoraü su- 
peris la antaüajn numerojn, En la mallumigita salono eKflamis 
kvindek pulvaj flametoj, akompanitaj de kuriozaj kolorŝanĝantaj 
nuancoj, dume sonis la kanto «Sub signo de la nova lun’...» kaj 
forte super la gajaj voĉoj aŭdiĝis bruegaj finpafoj. Finiĝis la arta 
fajraĵo, doninte la finsignon al la gaja festa kunveno.

La membraro multope kaj fidele vizitas la REG-ajn kun- 
venojn, tiele muite kunhelpante al la esperantiga laboro.

SUBENTO POR LA REVUO

Flandrema Grupo Esperantista el Antverpeno : 25 frn. — 
V. D. 5 frn. — Paesman 10 frn. entute : 40 frn.
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S i  itantu en i s p c r a n l o
Kara Kentuky-land’

(muziko de St. C. Foster)
I.

La negroj ĝojas en la Kentuky land’ 
car brilas somera la sun’
Herbejoj iioras, kaj el la foliar’ 
sonas ĉiam birdaj kantoj nun.
Infanoj ludas senzorge ce l’kaban’ 
gajege, sen melankoli’
Sed iam frapos malĝojo al la pord’ 
nur pro vi, Kentuky land’, pro vi!

Rekantajo :
Pioru ne, negrino 
ce la kampara rand’
Sed eksonu kanto por la Kentuky hejm’ 
nor la kara, malproksima land’.

H
Ne plu ni ĉasos al oposum kaj coon’, 
tra kampoj, ce mara la bord’,
Ne plu ni kantos en brila luna lum’ 
tie-ce malnova kabanpord’.
En zorgo pasas de l’negro ĉiu tag’ 
samkiel ombreto tra 1’ kor’
La tempo venis por adiaüo nun 
kaj la negroj devas iri for.

Rekantaĵo :
III

Kliniĝis ĉiam la dorso kaj la kap’ 
de 1’ negro en peza labor’
Sed ankaü sur la sukerokana kamp’ 
iam venos por ripozi hor’.
Do ŝovu ĉarojn, la ŝarĝon portu plu 
ĝemante, sed kun energi’,
Kaj pensu ĉiam al la Kentuky hejm’ 
al la nun perdita land’, al ô i!

Rekantaĵo :

DUM LA LASTAJ MONATOJ ALVENIS :
Brita Esperantisto — Espero Katolika — Germana Esperan- 

tisto — Esperanto en Japanujo — Svenska La Espero — Sv. Arbe- 
tar Tidningen — Laborista Esperantisto — Esperantobladet — The 
British Esperantist — Heroido de Esperanto — Franca Esperan
tisto — Use Eho — Informoj — Vegetarano — Leon XIII Uruguay, 
Montevideo, numeroj 32 ĝis 37.

La Socialisto — Curso Completo de Esperanto (Lisboa) — Sen- 
nacieca Revuo — Nia Gazeto — Esperanto (Tokio) — La kritika 
observanto — Aüstria Esperantisto — Utrechta Esperantisto — 
Nederlanda Esperantisto — Nia Informilo kun prospekto de 
«Isosek».


